
 

 

10-07086 

 تسخير الذرة من أجل السالم

  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٩تاريخ السماح بالتداول: 
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٢٠١٠ شباط/فبراير ١٨
 

 عربي
األصل: انكليزي

 نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي
  (د) من جدول األعمال المؤقت٦البند 

  )GOV/2010/1(الوثيقة 

 

 تنفيذ اتفاق الضمانات، المعقود بموجب معاھدة عدم االنتشار،
 في الجمھورية العربية السورية

 قرير من المدير العامت

 
  

 مقدمة -ألف

ه في ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢في   -١ افظين بأن ام مجلس المح ل/نيسان، أبلغ المدير الع ذه السنة  أبري من ھ
ُ ق ة السورية (دمت للوكالة معلومات تزعم أن منشأة في موقع دير الزور في ـ ة العربي ـّرتھا )سورياالجمھوري ، دم

ً ٢٠٠٧سبتمبر/إسرائيل في أيلول ا اعالً نووي ه،  الملتقطة أظھرت الصور. ، كانت مف ة أن بالسواتل المتاحة للوكال
وبر  ة تشرين األول/أكت ول نھاي ات٢٠٠٧بحل ى سطحية وتسوية إخالء ، جرت عملي ر نطاق عل ع كبي  في الموق

 ١أو أحجبت بقايا المبنى المدمَّر.أزالت  المذكور

ة ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣وقد ُسِمح للوكالة معاينة ھذا الموقع في   -٢ ات بيئي ا بأخذ عين  . وإذ٢وُسِمح وقتھ
ر الستخدام كان المـُدمـَّر المبنى من الغرض أن استبعاد يمكن ال ووي، غي دّ ف ن د ق ة ألق ى  سمات نرت الوكال المبن

اعالت في عادة يتوفر لما مشابھة إليه التبريد مياه من وافية كميات توصيل وإمكانية ع المف ّدر .٣مواق ة وق ت الوكال
 ً ات أيضا ات وقيام سوريا بشراء الزور، دير موقع في شـُوھدت التي المياه بضخّ  الخاصة أن المعدَّ رة كمي  من كبي

د  مدنية وغير الستخدامات اقتنتھا بأنھا أفادت قد سوريا كانت التي الباريوم، وكبريتات الغرافيت ذا ق نووية، كل ھ
 .)GOV/2009/36من الوثيقة  ١٤(الفقرة  يدعم أن المبنى كان مفاعالً 

 
  .GOV/2008/60من الوثيقة  ١٦ة ، والفقرGOV/OR.1206من الوثيقة  ٢٦ ةالفقر  ١

  .GOV/2008/60من الوثيقة  ٤ة الفقر  ٢

  .GOV/2008/60من الوثيقة  ١١و ١٠الفقرتان   ٣
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  ٢الصفحة 

ة.  -٣ ر نووي ذا  إنّ  وتمّسكت سوريا بالقول إن المبنى المدمَّر كان منشأة عسكرية غي ى ھ ه سوريا إل ا قدمت م
ِّ التاريخ من معلومات والسماح بالمعاينة لم يمك ووي ـ ر الن ن الوكالة من تأكيد ما أفادت به سوريا بشأن الطابع غي

ر  الشرائية عاءات سوريا بخصوص المساعيللمبنى المدمَّر أو دعم إد ة والستخدامات غي ا ألغراض مدني بأنھ
 نووية.

ه   -٤ ي حزيران/يوني زور ف ر ال ع دي أخوذة من موق ـِّنات الم ل العي ار تحلي يمات  ٢٠٠٨وأش ود جس ى وج إل
أ وم طبيعي بشري المنش ـُعلن ٤يوراني ة الم واد النووي ي رصيد الم ـُدرج ف م ي وع ل ه من ن  سوريا.من جانب  عن

ك الجسيمات. ى ھي مصدر تل دمير المبن رت وأفادت سوريا بأن الصواريخ التي استـُخدمت في ت دَّ ة وق  أن الوكال
ى . ٥الصواريخ استخدام ھو يكون مصدر تلك الجسيمات بأن ضئيالً  احتماالً  ثمة ذه الجسيمات يشير إل ووجود ھ

د من ع وتزي دّمر. إمكانية وجود أنشطة في المجال النووي في الموق ى الم ة المبن ا التساؤالت حول طبيع  زال وم
ً توضيحاً مرضي تقدم أن سوريا على يتعين إن من شأن  بشأن مصدر ووجود تلك الجسيمات. ا ياق، ف ذا الس وفي ھ

 .٦المعلومات التي لم تقدمھا بعُد إسرائيل أن تساعد في توضيح ھذه المسألة

داول ھا معات جوھرية إجراء مناقشمن سوريا وطلبت الوكالة تكراراً   -٥ ـَّر، والت ى المدم ة المبن حول طبيع
ة. ة للوكال ات المتاح ن المعلوم ا م واتل وغيرھ ة بالس أن الصور ذات الصلة الملتقط وريا بش ع س الة  م ي رس وف

َّ ، ذك٢٠١٠كانون األول/يناير  ٧ة ـمؤرخ  ما يلي:لرت الوكالة سوريا بطلبھا المتكرر ـ

 ادت الزور، و دير معلومات بشأن موقع البنية األساسية التي شوھدت في الموقع ومساٍع شرائية معّينة قد أف
 سوريا بأنھا تتعلق بأنشطة مدنية غير نووية؛

 اإلط ِّ   الع على وثائق تقنية وغيرھا من المعلومات المتعلقة بتشييد المبنى المدَمَ◌ّ◌ر؛ـ

  ا اآلن الحطام الناشئ ـُوجد فيھ ا و/أو ي ان فيھ ي ك ع الت ذخائر، معاينة المواق ا ال ـَّر، وبقاي ى المدم من المبن
ات تم إنقاذھا، ات، فضالً عن أي معدَّ  والحطام الناشئ من المعدَّ

 زعم دير لموقع إضافية معاينة إجراء ع أخرى ُي ة مواق ة ثالث ا الزور ذاته ومعاين ً  مرتبطة أنھ ا ع وظيفي  بموق
 دير الزور.

ق إرساء في ورياس مع تنخرط وقد عرضت الوكالة في عدة مناسبات بأن  -٦ ة الطرائ ة لتيسير الالزم  المعاين
ة  الثالثة األخرى. واألماكن الزور دير موقع فيھا بما الحساسة، واألماكن للمعلومات المنظمة ذه المعاين ومن شأن ھ
ِّ أن تمك ا في تقّدم وإحراز الوقائع من ن الوكالة من التثبـّتـ ـّق، المتصل عملھ ة مع بالتحق ا حماي ره م  ياسور تعتب
 ً  وغيرھا. عسكرية معلومات من حساسا

ه   -٧ ي حزيران/يوني زور ف ر ال ع دي ة لموق ارة الوكال ذ زي ات ٢٠٠٨ومن راء مناقش وريا إج ، رفضت س
جوھرية مع الوكالة، ولم تقدم أي معلومات مفصلة استجابة لطلبات الوكالة ولم توافق على طلبات الوكالة لمعاينة 

 الثالثة األخرى التي تھتم بھا الوكالة في سياق التحقيق الذي تقوم به.  إضافية لموقع دير الزور واألماكن

 
 ي المنشأ" إلى مواد أنتـِجت بالمعالجة الكيميائية. تشير عبارة "بشر  ٤

  .GOV/2009/9من الوثيقة  ٧الفقرة   ٥

  .GOV/2009/36من الوثيقة  ٧الفقرة   ٦
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كما تمّسكت سوريا بموقفھا بأنه بسبب التخلـُّص من حطام موقع دير الزور، كان من المتعذر تلبية طلب   -٨
دمير المبن ى ت م بعد مرور أكثر من سنة عل تناداً  ى.الوكالة لمعاينة الحطام حيث إن طلب الوكالة ھذا قـُدِّ ى  واس إل

ه  ي حزيران/يوني ت ف ي أجري ات الت ة، واصلت  ٢٠٠٨المناقش ة للوكال رى المتاح ات األخ ق والمعلوم ي دمش ف
 ر والمعدات التي تم إنقاذھا من موقع دير الزور.الوكالة طلب معاينة الحطام الناتج عن المبنى المدمَّ 

 تي ُعثر عليھا في المفاعل النيوتروني المصغرالمنشأ ال البشري الطبيعي اليورانيوم وبخصوص جسيمات  -٩
ا صادرة )GOV/2009/36من الوثيقة  ١٧(الفقرة  ، كانت توضيحات سوريا األولية عن وجود تلك الجسيمات بأنھ

رعة. نقل النيوتروني وإما عن حاوية بالتنشيط المعيارية المستخدمة في عملية التحليل المرجعية إما عن المواد  مدَّ
وتروني المصغر وھذه التوض ة في المفاعل الني ا الوكال ي أجرتھ يحات لم تدعمھا نتائج عملية المعاينة الالحقة الت

ة  ٦(الفقرة  د في  ).GOV/2009/75من الوثيق اع ُعق اني/نوفمبر  ٢وفي اجتم ادت  ٢٠٠٩تشرين الث ا، أف في فيين
واد أخرى موجودة في المفاعل ال د تكون صادرة عن م د سوريا بأن الجسيمات ق وتروني المصغر، وبالتحدي ني

ّ كومر ،٧صالكائنة بحم الفوسفوريك حامض لتنقية الصفراء المنتجة في المحطة التجريبية كميات من الكعكة  باتـ
رات ل نيت ا اليوراني ن عنھ ر المعل ابقاً  غي راتس واد نيت ات صغيرة من م ة الصفراء و/أو كمي تقة من الكعك  المش

ً  اعنھ وغير المعلن ةاليورانيل المستورد  .)GOV/2009/75من الوثيقة  ٧(الفقرة  سابقا

ر عليإن إمكانية الربط بين الجسيمات التي ُعثر ع  -١٠ ي ُعث ك الت ا ليھا في المفاعل النيوتروني المصغر وتل ھ
ً  من جانب الوكالة. وتحليلٍ  أخذ عيناتفي موقع دير الزور تقتضي المزيد من  ا  وتحتاج الوكالة أيضا إلى تحديد م

ق إذا ك ه صلة بإدعاءات تتعل ان استخدام مركبات اليورانيوم الطبيعي في المفاعل النيوتروني المصغر قد يكون ل
ة الصفراء المنتجة في محطة  األخرى الثالثةكن امأحد األب ر من الكعك ات األكب وإذا ما تم إجراء تجارب بالكمي

 ٨.صحم

 أنشطة التحقـّق -باء

ي   -١١ اني/نوفمبر  ١٧ف وتروني المصغر، زّودت ٢٠٠٩تشرين الث ي المفاعل الني يش ف ة تفت ، وخالل عملي
ى  ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر  ١٣الوكالة سوريا برسالة مؤرخة  ة تنطوي عل أوردت فيھا قائمة بأنشطة تجريبي

استخدام مواد نووية كانت، وفقاً لمعلومات من مصادر مفتوحة، قد نـُفـِّذت في سوريا ومن الممكن أن تكون ذات 
وفي الرسالة، طلبت  أھمية بالنسبة لتحديد منشأ الجسيمات التي تم العثور عليھا في المفاعل النيوتروني المصغر.

واد  أن الم ات تفصيلية بش ى معلوم طة واإلطالع عل ك األنش ين بتل ة األشخاص المعني ا مقابل اح لھ ة أن يت الوكال
ة  والمعدات المستخدمة في التجارب.النووية  اء عملي وبين أثن ة واحد من األشخاص المطل وأتاحت سوريا مقابل

ة. ة الموجودة في  التفتيش وتم عقد مناقشات بشأن األنشطة التجريبي واد النووي ادات سوريا حول الم اً بإف وإلحاق
رة  وتروني المصغر (الفق ة الصفراء ومن مرك٩المفاعل الني ات من الكعك ذت عين ّ )، أُخ رات اليورانيـ ل بات نيت

كما أخذت عينات بيئية من معدات المفاعل ومواقعه المرتبطة بالتجارب المنطوية  الموجودة في المفاعل المذكور.
ّدمت ٢٠٠٩كانون األول/ديسمبر  ٦وفي رسالة وردت إلى الوكالة مؤرخة  اليورانيوم. على ويتعلى مواد تح ، ق

 
امج  صفي حم ١٩٩٧تم تشييد محطة تجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك وأدخلت في الخدمة في   ٧ دعم من برن ك ب بسوريا، وذل

  ة. أنتجت الكعكة الصفراء كناتج ثانوي لعملية التنقية.األمم المتحدة اإلنمائي والوكال

ة ٢٠٠٤في تموز/يوليه  صخالل الزيارة الشفافة للمحطة التجريبية لتنقية حامض الفوسفوريك الكائنة بحم  ٨ ، الحظ مفتشو الوكال
ُ كميات من الكعكة الصفراء ت   عد بمئات الكيلوغرامات.ـ
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د ل ي كانت ق ة الت واد النووي وتروني المصغر.سوريا معلومات محدودة بشأن الم د أن  وحظت في المفاعل الني بي
م  ي ت أ الت وم الطبيعي البشري المنش يمات اليوراني ود جس أ ووج ة بمنش ة المتعلق واغل الوكال م تتصدَّ لش سوريا ل

 العثور عليھا ھناك.

ة   -١٢ الة مؤرخ ي رس اير  ٧وف انون الثاني/ين ة ٢٠١٠ك واد النووي ات الم أن كمي داً بش ة تأكي ت الوكال ، طلب
ة، ومعلومات مفصلة بشأن الحظلما واد النووي ة الم ة في المفاعل النيوتروني المصغر، واإلعالن الكامل عن كاف

 استخدام مواد نووية تحتوي على يورانيوم، كما التمست استيفاء المعلومات التصميمية.

ل العينات المأخوذة ، زّودت الوكالة سوريا بنتائج تحلي٢٠١٠كانون الثاني/يناير  ٢١وفي رسالة مؤرخة   -١٣
ي  ـّذة ف يش المنف ة التفت اني/نوفمبر  ١٧خالل عملي رين الث ا .٢٠٠٩تش ّ أك بينم ا ـ واد كم ائج خصائص الم دت النت

وم ب سورياالوكالة  أبلغتأعلنت عنھا سوريا،  د من اإليضاحات بشأن وجود واستخدام اليوراني وفير مزي زوم ت ل
وتر ل الني ي المفاع أ ف ري المنش ي البش ّ وني المصغالطبيع ومي ـ ق ي ي دمش اع ف د اجتم ت عق  ٩و ٨ر، واقترح

  لمناقشة ھذه المسائل. ٢٠١٠شباط/فبراير 

د ٢٠١٠شباط/فبراير  ١٠في رسالة مؤرخة   -١٤ ة لعق ى اال، رفضت سوريا طلب الوكال اع، مشيرة إل جتم
ة ة الحق ذلك في مرحل الة، يمكن التخطيط ل ي أنه، على ضوء المعلومات المقدمة في نفس الرس . والمعلومات الت

وتروني المصغ أ في المفاعل الني وم الطبيعي البشري المنش ّ قدمتھا سوريا ال توضح وجود واستخدام اليوراني  .رـ
ة الموجودة في  ٢٠١٠شباط/فبراير  ٢٣والوكالة تخطط إلجراء تفتيش لھذا المفاعل في  للتحقق من المواد النووي

 ذات الصلة بالتجارب المشار إليھا أعاله. المفاعل ولفحص الوثائق المرجعية الھامة 

 التقييم والخطوات التالية -جيم

ر  ٢٠٠٨لم تتعاون سوريا مع الوكالة منذ حزيران/يونيه   -١٥ ع دي ة المرتبطة بموق ائل العالق بخصوص المس
م  الزور واألماكن الثالثة األخرى التي يزعم أنھا متصلة وظيفياً بالموقع المذكور. ذلك، ل ة ونتيجة ل تمكن الوكال ت

ة المرتبطة ب ائل العالق وية المس اه تس ّدم باتج عمن إحراز تق ك المواق ر الصادر عن مجلس  تل ر األخي ذ التقري من
 المحافظين.

أ   -١٦ وم الطبيعي البشري المنش ة بوجود واستخدام اليوراني قّدمت سوريا بعض المعلومات اإلضافية المتعلق
واد بيد أ في المفاعل النيوتروني المصغر. ى م ن سوريا لم تقّدم بعد تفسيراً كامالً لألنشطة والتجارب المنطوية عل

ّ نووية المنفـّذة في المفاعل النيوتروني المصغ دلذا،  ر والتي قد تكون مصدر الجسيمات التي ُعِثر عليھا ھناك.ـ  الب
ى من جانب سوريا توفير مزيد من اإليضاحات من ألة والمساعدة عل ذه المس ة تسوية ھ ة  بغي تبعاد وجود أي اس

زور. ر ال ع دي ا في موق ر عليھ ي ُعِث ك الت ذكور وتل ا في المفاعل الم  عالقة ممكنة بين الجسيمات التي ُعِثر عليھ
وفضالً عن ذلك، يطلب من سوريا توفير إعالن كامل عن كل المواد النووية الموجودة في سوريا وتمكين الوكالة 

 د التمست الوكالة تعاون سوريا بشأن ھذه النواحي.وق من معاينة جميع الوثائق ذات الصلة.

اني/نوفمبر   -١٧ ي أجريت في تشرين الث ة ٢٠٠٩ومنذ عملية التفتيش الت اً مع الوكال اون سوريا كلي م تتع ، ل
وتروني المصغر. ائل المرتبطة بالمفاعل الني ـّر المعلومات التصميمية  لتيسير تسوية المس م توف ا أن سوريا ل كم

ة بتش ة المتعلق واد النووي ن الم اإلعالن ع ة ب ا الخاص ـَِف بالتزاماتھ م ت ذكور ول ل الم ي المفاع وم ف عيع اليوراني
 . )INFCIRC/407(الوثيقة  بمقتضى اتفاق الضمانات
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ى   -١٨ ى حد سواء، عل وتروني المصغر عل ع المفاعل الني لقد عثرت الوكالة، في موقع دير الزور وفي موق
ديھاالبشري المنشأ جسيمات من اليورانيوم الطبيعي يس ل ـّغرصيد  أي . وبما أن سوريا ل وم  ُمبل ه من اليوراني عن

 المواد والمرافق النووية.المتعلقة بسوريا  إعالناتيدعو إلى التساؤل بشأن اكتمال وصحة  الطبيعي، فھذا

اً  يحث المدير العام سوريا على العمل مع الوكالة بشأن المسائل المذكورة أعاله حتى تتمكن  -١٩ ة، وفق الوكال
ة الموجودة  واد النووي ع الم للوالية المسندة إليھا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بسوريا، من التثبت من أن جمي

لمية. نطاق في ھيفي سوريا  وتروني المصغ أنشطة س ع المفاعل الني زور وموق ر ال ع دي ى موق ّ وبالنسبة إل ر، ـ
ة كامل ونظراً لمرور الوقت والحتمال تدھور المعلوما ت، فإن الوكالة تدعو سوريا إلى اإلسراع في إتاحة معاين

ويعرب المدير العام عن استعداده لالتفاق مع سوريا  المعلومات ذات الصلة من أجل التحقق من إعالنات سوريا.
ا يمك اكن بم ة للمعلومات واألم ة المنظم ّ حول الطرائق الالزمة لتيسير المعاين ـّت من ـ ة من التثب ائع ن الوكال الوق

 وإحراز تقّدم في عملھا المتصل بالتحقـّق، مع حماية ما تعتبره سوريا حساساً من معلومات عسكرية وغيرھا.

كما يحث المدير العام سوريا على أن تـُدِخل حيَز النفاذ بروتوكوالً إضافياً التفاق الضمانات الخاص بھا،   -٢٠
 ة إعالنات سوريا واكتمالھا.مّما ييّسر عمل الوكالة الرامي إلى التحقق من صح

 وسيواصل المدير العام اإلفادة عن ھذا الموضوع، حسب االقتضاء.  -٢١

 


